
Zmluva o odbere odpadu 
 

 

Uzavretá medzi: 

 
Dodávateľ: Obec Krasňany 

Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín 

IČO:   00321401 

  Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

  Číslo účtu:  0210896001/5600 

  Zastúpená:  Ing. Miroslav Bielka – starosta obce 

 

(ďalej len „Dodávateľ“), 

 

Odberateľ : Peter Bolek – EKORAY 

Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo 

IČO:   10846671 

IČ DPH:  SK 1020470352 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:  4012299001/5600 

Zastúpená:  Peter Bolek - majiteľ 

 

(ďalej len „Odberateľ“), 

 
 

uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok:  

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy sú záväzky odberateľa zabezpečiť pre dodávateľa odber odpadu na základe 

udelenia autorizácie č. 144/A/05-6.2 MŽP SR a príslušných povolení zabezpečiť jeho spracovanie 

prípadne zneškodnenie. 

Špecifikácia predmetu zmluvy: 

 

1.   Odobratie odpadu na základe požiadavky (telefonickej, faxovej, webovej) kat. č.: 
 

 

20  01 21   žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N  

20  01 23   vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20  01 33   batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 N 

20  01 34   batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20  01 35   vyradené elektrické a elektronické  zariadenia obsahujúce nebezpečné časti  iné  

                  ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 N 

20  01 36   vyradené elektrické a elektronické  zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 0123  

                  a 20 01 36  O 

 

 

2. Pri odbere odpadu vystavenie "Potvrdenia o prevzatí odpadu", ktoré obsahuje najmä dátum           

odberu, druh a množstvo odpadu. 

3. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaviť "Sprievodný list nebezpečných odpadov",           

podľa Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.  v znení platných predpisov.                                                                                  



 

II. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách,  

     ako príloha tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že  dodávateľ vystaví faktúru za skutočné odobraté odpady potvrdené v  

    „Potvrdení o prevzatí odpadu“. Splatnosť faktúr je 14 dní. 

 

 

III. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1. Táto zmluva nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Zmluva stráca platnosť na základe týchto právnych skutočností: 

    - písomnou dohodou oboch zmluvných strán  

    - na základe písomnej výpovede,  kde výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 

      nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede. 

 

 

 

IV. 

Záverečné  ustanovenia 

 

1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť realizované len po dohode zmluvných strán písomnou  

    formou. 

2. Ostatné, v tejto zmluve neuvedené skutočnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

    zákonníka.    

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

    vyhotovení. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

    ju podpísali.    

    

 

 

 

 

V Krasňanoch, dňa ..................                                            V Námestove, dňa ................... 

 

 

 

 

 

 

.........................................................                                       ................................................. 

 

za dodávateľa                                                                          za odberateľa 

 

 

 

 

 

 

 



Peter Bolek – EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo, IČO: 10846671 

Tel.: 043/5581566 

  

 

 

Príloha č.1         

 

  

 

Cenová ponuka na zber elektroodpadu  
 
                                                            

 

 

P. č. 
 

Názov odpadu 
 

 

 Jednotková cena 
(bez DPH) 

sústredené na 1 

zbernom mieste 

 
1. 

Veľké domáce spotrebiče 
(chladničky a chladiace  zariadenia) 

  
      0,10 EUR/kg 

 
2. 

Veľké domáce spotrebiče 
(el. pece, práčky, mikrovlné rúry....  

  
      0,10 EUR/kg 

 
3. 

Malé domáce spotrebiče 
(vysávače,žehličky, mlynčeky, fritézy... 

  
      0,10 EUR/kg 

 
4. 

Informačné technológie a  
telekomunikačné zariadenia 

(počítače, monitory, tlačiarne, telefónne prístroje, mobilné 

telefóny, písacie stroje... 

  
      0,10 EUR/kg 

 
5. 

Spotrebná elektronika 
(rádia, televízory, hi-fi zariadenia, DVD) 

 

  
      0,10 EUR/kg 

 
6. 

 
Olovené batérie (bez nároku na RF) 

  
      0,10 EUR/kg 

 
7. 

 
Lineárne a kompaktné žiarivky  

  
      0,12 EUR/kg 

 

 


